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Ad. 1 Kongressens åbning med gæstetalere 

Jan Ludvigsen bød velkommen til DAI’s 42. kongres. Der er udsendt et godt og gennemarbejdet 

materiale, men inden vi går i gang, er der et par gæstetalere. 

Orla Hav, Formand for Folketingets kulturudvalg.  

Orla Hav takkede for indbydelsen, og sagde tak for indsatsen. Hovedbudskabet i Orla Hav’s tale er - 

tak for indsatsen. Orla Hav overbragte en hilsen fra Socialdemokratiet og Kulturudvalget. Det er 

sundt at røre sig, vi får flere og flere maskiner, så der er ikke længere brug for de menneskelige 

muskler. Når vi ikke har hårdt fysisk arbejde, så bliver det kosten, vi skal tænke på. Hjerte- 

karsygdomme og diabetes er nu folkesygdomme. Vi kan selv have indflydelse ved kost og motion 

igennem livet. DAI foreningerne yder en stor indsats for, at det hele menneske kan komme i spil. 

Grupper, der er særlig udfordret, ældre og psykisk syge, dem der har lidt nederlag. Aktiviteter for 

disse grupper er et vigtigt supplement til konkurrencesporten. DAI rammer skiven ganske godt. Spil 

udviklet efter vores alder, krolf giver en masse glæder og mulighed for at tale sammen samtidig. Orla 

Hav havde en ide – el-cykler. Har I overvejet at tage el-cyklen ind i jeres aktiviteter? De frivilliges 

indsats i idrætten er stor. Orla Hav understregede, at han mente alle de venlige ord, og det har aldrig 

før haft større betydning, at der er frivillige til at tage fat. I de større byer er vi delt op i enheder, 

gennem frit skolevalg er integrationen blevet mindre. Hver gruppe bekræftes i sine egne normer. 

Uden en aktiv indsats forringes dette lands sammenhæng. Med ændringer i relationer er det 



nødvendigt at nogen arbejder bevidst med integration. Og her udfylder DAI en stor aktivitet. I gør et 

vigtigt stykke arbejde, det har ikke kun værdi for de nære, men for hele samfundet. God kongres. 

Jan Ludvigsen takkede Orla Hav, og tilføjede at DAI har et cykeludvalg. Men der er et problem – de 

el-cyklerne er for hurtige i forhold til de gamle cykler.  

Næste gæstetaler er næstformand i DIF – Thomas Bach. 

Thomas takkede for indbydelsen og sagde tak til DAI for den indsats der ydes. Tak til alle de frivillige 

for det arbejde der ydes, som er fundamentet for at dansk idræt fungerer. Det er værdifuldt. DAI’s 

motto er ”En verden af gode oplevelser”. Oplevelsen kommer i bl.a. det fælleskab, der kommer når 

man bevæger sig sammen, når man taler sammen. Thomas benyttede også lejligheden til at sige en 

stor tak til Jan for 12 års formandskab. 

Det første Thomas oplevede i DAI var som formand for bordtennisudvalget i Københavns kredsen. 

Det var en oplevelse, og her var der nogen, der brændte for arbejdet. Det at være frivillig skal være 

sjovt. Det er det der skaber liv. Men vi er her også, fordi vi vil noget. Vi vil have nogen til at bevæge 

sig. DAI har en særlig plads også hos DIF. Vi vil noget sammen. DAI har en tværidrætslig dimension. 

DAI vil også nogle grupper, som ikke normalt dyrker idræt. DAI er helt uvurderlig. Når DIF forhandler, 

er det godt at kunne henvise til, at DAI har aktiviteter og gør noget for udsatte grupper. DAI er det 

eneste specialforbund, der er med i flere ”Bevæg dig for livet” aftaler. Indsatsen er igangsat for 

mange år siden af DAI, og er et vigtigt led også i kampagnen ”Bevæg dig for livet”. I dag er det 

naturligt, at ældre dyrker motion og fortsætter også efter det aktive arbejdsliv. DAI gør også en stor 

indsats for psykisk sårbare. Denne indsat bidrager til at skabe fællesskab og at undgå ensomhed. 

Idræt for sindet er et markant islæt. Med udgangen af 2018 udløber bevillingen for denne gruppe, 

og Thomas opfordrede Orla Hav til at tage dette med tilbage til Kulturudvalget.  DAI sætter sine 

aftryk. Man kan regne med DAI, som er DIF’s 3. største forbund. Dem der bære dette er de frivillige. 

Det, at man i sin forening er aktiv. I det nye arbejdsprogram skal det være attraktivt at være frivillig 

leder. I har en frivillighedsstrategi, og det er stort at sætte dette på dagsordenen.  

DIF havde fået en indstilling, til det nye frivillighedsdiplom – en der har gjort en stor indsats – gør en 

forskel. Det er de frivillige der gør en indsats, som DIF vil gerne hylde for den frivillige indsats. Dette 

diplom går til en person, der er initiativrig, aktiv, hjælpsom og får tingene gjort – næsten uundværlig, 

Har været aktiv på kreds-, regions- og landsplan. Thomas overrakte diplomet til Anette Schneider. 

Jan takkede Thomas for de pæne ord især om DAI’s indsats på de sociale områder. Vedr. børn og 

unge så har der været kæmpet, men vi har erkendt, at det er der andre der er bedre til. Jan bad 

Thomas om at tage en hilsen fra kongressen tilbage til DIF ’s bestyrelse. 

 

Ad. 2 Kongressens konstituering 

A: Jan Darfelt, DIF blev valgt som dirigent. 

Jan Darfelt takkede for valget, og sagde at det for DIF er vigtigt at være til stede ved årsmøder i 

forbundene.  

B: Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer. 

Jan Darfelt konstaterede, at kongressen var lovlig indvarslet.  

C: Forretningsorden blev godkendt 



D: 2 sekretærer – Poul Sølvstein og Anette Schneider blev valgt. 

E: Bente Bonde Pedersen, Aase Klitte Holmgren og Flemming Olsen blev valgt til mandat- og 

stemmeudvalg.  

Det blev oplyst, at der var 51 stemmeberettigede til stede ved kongressen. 

Ad. 3 Beretning ved forbundsledelsen 

Jan Ludvigsen indledte, og sagde at en skriftlig beretning er udsendt. Den mundtlige beretning er 

også trykt og uddelt til alle deltagere.  

I den forgangne periode er der desværre faldet nogle kammerater væk. 1 minuts stilhed til ære for 

deres minde.  

Jan fortalte om den forgangne kongresperiode. Straks efter sidste kongres satte den nyvalgte ledelse 

sig sammen og konstituerede sig med ansvarsområder. Også de valgte suppleanter fik 

ansvarsområder og har deltaget i ledelsesmøderne, dog uden stemmeret. Der har været 

udfordringer undervejs, og ledelsen ser anderledes ud i dag end ved kongressen for 3 år siden. Siden 

Jan blev valgt som forbundsformand i 2005 har det været et statement: DAI skal være et godt og 

sjovt sted, at være frivillig leder. Og dette skal fortsat være gældende. Det er vigtigt at acceptere 

modpartens mening, og argumentere pænt og høfligt for egen mening.  

I DAI er der visionære og fremsynede ledere, som kan spotte nye trends og forsøger at sætte nye 

aktiviteter i gang. Et godt eksempel er krolf som er blevet en af de største successer i rigtig mange år, 

og i år har DAI kunnet gennemføre det 3. officielle og DIF godkendte Danmarks mesterskab. 

Samarbejdet med regionerne er også godt, og Jan sagde en speciel tak til de ledere som altid 

kommer sent hjem fra SU-møder, hvilket ikke er acceptabelt hvis man skal passe et job dagen efter. 

Jan kom i denne forbindelse ind på den sag der har været med Region Syddanmark. Regionen har 

været uden reel ledelse i ca. 8 måneder, men det er nu lykkedes at finde en regionsledelse, som skal 

have al den hjælp som vi kan give dem. Forbundsledelsen har bevilget en ekstra konsulent i max 1,5 

år, som skal hjælpe med at få regionen i gang igen. Konsulenten starter 1. december 2017.  

DAI’s økonomi har altid været baseret på det tilskud som vi får fra DIF, af de samlede tipsmidler, 

efter en meget snørklet fordelingsnøgle, som kun de færreste kan finde ud af. Nu er der blevet 

enighed om en ny fælles medlemsregistrering med nye hovedprincipper. Det har medført, at det har 

været nødvendig med en officiel medlemsopgørelse, hvor det kun er medlemmerne der ikke er 

medlem i et andet specialforbund der er talt. Herudover laves også en uofficiel medlemsliste, der 

viser det samlede medlemstal i samtlige DAI’s foreninger. 

Samarbejdet med DIF har været godt. Der har gennem årene været kæmpet meget med de andre 

specialidrætter om, de ikke kan/vil forstå hvorfor DAI også tilbyder samme aktivitet til vores klubber. 

Der har bl.a. været en meget langtrukken sag mellem DAI, DKF og DIF fordi DAI udbød karate i en 

anden stævneform end DKF normalt udbød. Nu er sagen endelig løst, og vi kan se at DKF nu udbyder 

stævner som DAI gjorde det.  

DIF har indført en ny støttestruktur der henviser til, at DIF investerer i fremtiden, i stedet for at 

belønne fortiden, og under parolen Mere idræt for pengene. Dette strategiarbejde har gennem det 

sidste 1½ år været et vigtigt og spændende emne at arbejde med i forbundsledelsen.  

Det idrætspolitiske arbejde er af stor vigtighed, og Jan omtalte et forslag fra København som var tæt 

på at blive gennemført og ville koste en masse penge for foreningerne. Forslaget blev taget af bordet 



i sidste øjeblik, men det er vigtigt at holde øje med hvad der sker i folkeoplysningsudvalgene. Jan 

opfordrede til at man holder øje med folkeoplysningsudvalgene og får deres dagsorden til 

orientering, for at være på forkant. 

Af internationalt arbejde omtalte Jan CSIT. Der har været afholdt World Sport Games i 2015 og 2017, 

i henholdsvis Lignano og Riga. DAI har deltaget med hold i diverse idrætsgrene, til stor glæde for 

deltagerne.  

Jan sluttede med at takke medarbejderne i DAI for en engageret indsats, og en tak til alle de frivillige 

ledere rundt omkring i klubberne. Uden deres kæmpe arbejde ville der ikke eksistere et samlet DAI. 

Debat: 

Aase Klitte Holmgren, regionsformand Midtjylland. I beretningen står der, at bowling næsten kun er 

eksisterende i Hovedstaden. Region Midtjylland har haft et arrangement med godt resultat. Der er 

nu etableret et nyt udvalg i regionen, for Vi giver ikke op. I forbindelse med karate spurgte Aase 

hvad der vil blive gjort fra forbundets side? Eller ligger det i den enkelte region? Aase sagde videre, 

at IFS gør et fantastisk arbejde, det var en stor oplevelse at deltage i IFS festival i Vejle. Der er en stor 

entusiasme, og mange deltagere har overvundet sig selv. CSIT er en oplevelser for livet. Det er 

vigtigt, som Jan også sagde, at tale ordentligt. Man skal tale til andre, som du vil have andre taler til 

dig. Aase sluttede med at takke alle ansatte og frivillige. Uden de frivillige intet DAI. Ekstra tak til 

Poul Sørensen og Thomas Ahrentz, som er konsulenterne i Jylland. Uden dem kunne regionen ikke 

klare sig.  

Jan Ludvigsen svarede, at forbundet er klar over at bowling skal der styr på igen, men beretningen er 

ikke skrevet i går. Vedr. karate så er der udsendt noget fra DIF for få dage siden. Der vil komme et 

tiltag fra forbundet, men det er den nye ledelse, der skal tage initiativ.  

Aase svarede, at hun er klar over at karate beslutningen er ny, men der er foreninger i region 

Midtjylland, der ikke har betalt kontingent i 2017 p.g.a. manglende aktiviteter. Håber det kan lykkes 

at få nogen i gang igen. Der bør samles et udvalg på landsplan, så foreningerne ser der er liv. 

Sonja Søe Bergmann tilføjede, at Forbundet har afventet den endelige afgørelse. Så snart vi er 

konstitueret, tages der fat. Overvejer et stævne og uddannelse af ledere, der kan booste 

karatesporten i DAI igen.  

Birthe Henriksen, ATK har læst beretningen vedr. konflikten i karate. Kan I sige mere? 

Palle Thomsen redegjorde for konflikten, hvor Dansk karate forbund er det officielle karate forbund i 

Danmark.  

Sonja Søe Bergmann sagde, at på CSIT kongressen blev der taget bowlingaktivitet op til debat. Hidtil 

har bowling været demonstrationssport, men der er interesse for at have reelle CSIT mesterskaber. 

Planen er, at afholde et internationalt stævne i 2018, med hjælp fra CSIT.  

Flemming Mortensen, kritisk revisor takkede Jan for beretning og sagde tak til den siddende 

forbundsledelse. Det er kun hvert 3 år vi har kongres, det er derfor nu, der skal kritik eller rosende 

ord på bordet.  

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

 



Ad. 4 Regnskaber for 2014, 2015 og 2016 

 

Palle Thomsen sagde, at regnskaber er udsendt, og ikke vil blive gennemgået. Til gengæld vil vi se på 

nogle hovedtal.  

Regnskaber DAI   2014 2015 2016 

Danmarks Idrætsforbund   4.211.227 4.000.704 3.889.388 

Støtte fra Sport One   63.234 0 0 

Fagforbund   19.161 18.873 18.518 

Sponseringer   72.000 72.000 72.000 

Kontingenter ekstraordinære   49.200 45.600 42.600 

Renter og diverse   64.142 30.234 16.874 

Indtægter i alt   4.478.964 4.167.411 4.039.380 

          

Adm. tilskud til regioner   175.000 175.000 175.000 

Administration m.m.   274.619 360.142 374.408 

Personale adm. og ledelse   1.147.963 998.102 996.771 

Pr., markedsføring, hjemmeside   91.733 78.592 58.276 

Forsikring foreninger   329.697 312.655 331.773 

Organisationsudvikling   0 0 10.889 

Møder   133.066 203.112 192.791 

Uddannelse   35.817 38.011 40.197 

National idræt   1.903.584 1.969.803 1.792.240 

International idræt   67.897 263.043 63.781 

Ungdomsfond konsolidering   1.340 1.353 510 

Hensættelser og afskrivninger   1.602 39.967 40.579 

Udgifter i alt   4.162.318 4.439.780 4.077.215 

          

Resultat   316.645 -272.370 -37.835 

Budget   -218.010 -460.000 -600.000 

Egenkapital   4.343.873 4.071.503 4.033.668 

 

Møder, der er afholdt idrætsforum i 2015 og 2016, men ikke i 2014. 

Personale – udgiften går ned p.g.a. ingen bogholder i DAI, men ydelse købt hos DIF. 

National idræt – alt idræt via idrætsudvalget men også konsulentlønninger er konteret her. 

International idræt – er CSIT WSG, der afholdes hvert andet år. 

 



Herudover er der udarbejdet nøgletal til DIF – kan kaldes koncernregnskab for DAI 

I kr. 1.000 

  2014 2015 2016 

Indtægter       

Danmarks Idrætsforbund 5.184 5.116 5.073 

Puljer, fonde, m.m. 1.630 1.834 1.525 

Foreninger 49 46 43 

Renter 54 41 28 

Sponsorer 60 60 60 

Indtægter i alt 6.977 7.097 6.729 

Udgifter       

Administration m.m. 2.203 2.131 2.292 

Breddeaktiviteter og udvikling 4.060 4.276 4.466 

Eliteaktiviteter 68 263 64 

Information, kommunikation, marketing 97 88 61 

Kurser og uddannelse 99 368 -349 

Mødevirksomhed 133 243 233 

Udgifter i alt 6.660 7.369 6.767 

 

Debat: 

Regnskaberne blev taget til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad. 5 Budget for 2018 samt skitsebudgetter for 2019 og 2020 

  Budget   Skitsebudget Skitsebudget I alt   

  2018 2019 2020 2018 - 2020 

          

Danmarks Idrætsforbund 5.500.000 5.500.000 5.500.000 16.500.000 

Fagforbund 18.000 18.000 18.000 54.000 

Renteindtægter 15.000 15.000 15.000 45.000 

Sponseringer/samarbejdsaftaler 72.000 80.000 90.000 242.000 

Kontingenter ekstraordinære 40.000 40.000 40.000 120.000 

          

Indtægter i alt 5.645.000 5.653.000 5.663.000 16.961.000 

          

Adm. tilskud til regioner 200.000 200.000 200.000 600.000 

Administration 375.000 380.000 385.000 1.140.000 

Personale adm. og ledelse 1.282.000 1.312.000 1.342.000 3.936.000 

Pr. og information 60.000 60.000 60.000 180.000 

Organisationsudvikling 40.000 40.000 40.000 120.000 

Forsikring foreninger 325.000 325.000 325.000 975.000 

Organisatoriske møder 250.000 250.000 150.000 650.000 

Uddannelse 143.000 143.000 143.000 429.000 

National idræt 3.610.000 2.875.000 2.905.000 9.390.000 

International idræt 75.000 250.000 75.000 400.000 

Hensættelser m.m. 40.000 40.000 0 80.000 

          

Udgifter i alt 6.400.000 5.875.000 5.625.000 17.900.000 

          

Resultat -755.000 -222.000 38.000 -939.000 

          

Forventet egenkapital 3.193.000 2.971.000 3.009.000   

 



Palle gennemgik budget for 2018 samt skitsebudgetter for 2019 og 2020. 

National idræt i 2018 indeholder strategiaftalen med DIF.  

International idræt i 2019, der afholdes CSIT WSG. 

Debat: 

Budgetter blev taget til efterretning. 

Ad. 6 Orientering fra Appeludvalget 

Ingen sager. 

Ad. 7 Indkomne forslag 

Sonja gennemgik forslag til vedtægtsændringer. 

Man tager konsekvensen af praksis og indlemmer suppleanterne i forbundsledelsen. I tilfælde af 

udtræden kan forbundsledelsen finde ny person – uden stemmeret. En regionsformand kan ikke 

være medlem af forbundsledelsen. Idrætsudvalget slettes af vedtægterne, men umiddelbart efter 

kongressen bliver der af Forbundsledelsen nedsat et idrætsudvalg.  

Børge Georgi – Sønderborg krolfklub mente, at forslaget gav topstyring til København. Vi kommer 

ikke til at bestemme kandidater eller andet i provinsen. 

Sonja svarede, at hensigten er det modsatte. Der hvor der er topstyring er kun, hvis der er en i 

forbundsledelsen der udtræder. Regioner og foreninger har fortsat mulighed for at opstille personer. 

I ved selv, hvem I indstiller til idrætsforum, der hvor beslutningerne bliver taget i de enkelte 

idrætter. 

Aase Klitte Holmgreen forstod ikke, hvad der menes med topstyring. Dette forslag har været til 

debat i SU, og der er ingen forandring andet end at flere bliver fuldgyldige medlemmer af 

forbundsledelsen. 

Forslagene blev vedtaget med 50 for og 1 imod. 

Ad. 8 Vedtagelse af arbejdsprogram 

Jan gennemgik arbejdsprogrammet for 2017-2020. Meget går igen fra nuværende arbejdsprogram, 

da der fortsat er meget arbejde i det, men arbejdsprogrammet er tilrettet som følge af 

strategiaftalen med DIF. 

Samarbejdsudvalget har set arbejdsprogrammet og støttet op om det. 

Debat: 

Rita Mortensen, IF 32 Motion og trivsel spurgte, om man generelt ikke vil gøre noget for ungdom, 

siden man nu vil tiltrække voksne begyndere.  

Birthe Henriksen, ATK sagde at man med arbejdsprogrammet vil udfylde et kæmpe hul, der har 

været i mange år i idræt for voksne begyndere. Stærkt, at der bliver taget fat på dette. 

Jan svarede, og sagde at vi må erkende, at vi ikke er gode til det med børn og unge. Vi har ikke 

opgivet det, men det er få idrætsgrene som vi kan gøre noget i (bowling og karate er undtagen). 

Håber det kommer i gang, der vil blive arbejdet på det. Hvad er voksne begyndere? Når børnene er 

fløjet fra reden, skal vi have aktiveret forældrene.  



Kim Sørensen, Benløse idrætsforening Region Sjælland opfordrede den nye ledelse til at arbejde på, 

at få ældreidrætten ind i hallerne i dagtimerne.  

Jan svarede, at det er kommunerne, der ene og alene bestemmer dette. Børn og unge samt 

handicappede har første prioritet. Vi har ikke lovgivning til dette, så det er jer selv i kommunerne der 

skal gøre en indsats. 

Aase Klitte Holmgren sagde vedr. voksne begyndere,  at der er meget for dem i DAI. I mange år har 

der været arrangeret bedstevolley, ved CSIT deltog vi i gå-fodbold – og det var svært ikke at løbe. For 

de unge er der lavet generationernes krolf. Naturmotion er også et tiltag for voksne begyndere.  

Leif Madsen, Livslang idræt i Skanderborg sagde, at DM i krolf var en god dag. Efterfølgende kunne 

der læses i medierne, at man skulle have nogle køller, nogle kugler, nogle huller og så en række 

seniorer for at spille krolf. Leif opfordrede derfor til, at der arbejdes på, at krolf er for alle.  

Arbejdsprogrammet blev enstemmigt vedtaget. 

Ad. 9 Valg 

A: Formand - Peer Huniche, Idrætsforeningen Vikingerne 

B: 6 medlemmer:  

 Sonja Søe Bergmann, Bowleren 

 Birthe Henriksen, Arbejdernes Tennis Klub 

 Peter Rasmussen, Rolfsted IF 

 Mogens Damgaard, Herlev Tennis Klub 

 Eddy Marrup, B70 Hallund 

 Flemming Birkemosegaard, Ledøje-Smørum Krolf 

C: 2 kritiske revisorer – Flemming Mortensen og Carsten Jansson 

D: 1 kritisk revisorsuppleant – Allan Hansen 

E: Appeludvalg: 

 Jørgen Petri 

 Anders Carlsen 

 Bente Grænse 

F: 1 suppleant til appeludvalg – Flemming Olsen 

Ad. 10 Eventuelt og kongressens afslutning 

Jan Ludvigsen takkede for 12 år som forbundsformand, det har været utrolig berigende. Jan takkede 

for godt samarbejde og var sikker på, at den nye forbundsledelse vil gøre det godt. 

Peer Huniche takkede for valget, og sagde at han var ydmyg og beæret. Peer har stor respekt for alle 

de frivillige ledere. Den nye ledelse skal have en vision og en ramme for arbejdet. Rammen er 

naturligvis arbejdsprogrammet. Vi vil nu tage arbejdstøjet på. Vigtigt at bygge bro mellem regioner 

og forbund – især hvis vi skal løse det visionære arbejde. Vi skal sammen løse arbejdet. Ser frem til 

arbejdet og glæder sig til samarbejdet med både kontoret, konsulenterne og regionerne. Det skal 

fortsat være sjovt og berigende at være idrætsleder. Vi skal også fastholde og udvikle den 

almindelige idræt.  Tak til den afgående ledelse og tak for velkomsten. 



Aase Klitte Holmgren sagde, at DAI skal på landkortet. Det lyder rigtig godt, at uddannelsesudvalget 

vil hjælpe os i visionen og i strategiarbejde. Brochuren – Fri i idræt, burde meget længere ud.  

Palle Thomsen takkede for samarbejdet til Jan, og var glad for at samarbejdet ikke stopper. Jan 

fortsætter som formand for fodbolden i regionen, det er en vigtig aktivitet, noget der gør en forskel 

– dit hjertebarn. Palle overbragte også en tak fra personalet. Dit motto har været det skal være sjovt 

– og det har også været mottoet over for personalet. Tak og held og lykke fremover.  

Jan Darfelt afsluttede kongressen og takkede for god ro og orden.  

 

 

Referat ved Anette Schneider og Poul Sølvstein 


